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                              PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi  11.08.2021 în sedinta ordinara  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul Neamţ,convocat 

prin Dispoziţia Primarului nr.158 din 05.08.2021,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei 

com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 15.00 

         Se constată şi se înregistrează prezenţa a  13 consilieri locali, lipsesc următorii consilieri 

locali:Antochi Iulian și Bulai Emanuel. 

Domnul Primar: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri! Am să deschid eu ședința pentru că noul 

președinte de ședință care trebuia să fie ,este plecat în concediu și chiar a trimis o poză de la mare și 

atunci o să propun să alegem un președinte care să conducă ședința de astăzi. Acum faceți 

dumneavoastră o propunere pentru cineva care să conducă această ședință. 

Domnul Viceprimar: În ordine alfabetică. 

Domnul Primar: Unul care să fie doar pentru astăzi. Data viitoare o să fie noul președinte. 

Doamna consilier Dorcu Angelica: O propun pe doamna Busuioc Maria. 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel: Abia prinde experiență. 

Domnul Primar: Bine, atunci o propunem pe doamna Busuioc. Care este pentru?se aprobă cu 12 

voturii,,pentru,, 

Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria: Bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi. În 

conformitate cu prevederile dispoziției din data de 05.08.2021 sunteți convocați la ședința ordinară a 

consiliului local de astăzi,cu următorul proiect al ordinii de zi.  

Nr. crt. Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  

1 Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 30.07.2021  

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni 

 pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

3 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 

 Tămășeni a imobilului(teren)în suprafața de 500 mp,situat în satul Tămășeni, 

comuna Tămășeni,str.Traian nr.35A,identificat prin nr.Cad/CF:54145 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

4 Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită către  Parohia Romano-Catolică  

Tămășeni, a unui imobil (teren), domeniu privat al  Comunei Tămășeni,  

în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, 

 nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145, în scopul construirii unei capele mortuare 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

5 Proiect de hotărâre privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile 

 publice la perimetrul  de exploatare Tămășeni-Doljești 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

6 Proiect de hotărâre privind  privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile  

publice la perimetrul Luțca-Tămășeni 

Primar, 

Lucaci Ștefan 

 

Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria:Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? se 

aproba ordinea de zi cu 12 voturi ,,pentru,,. 

 



Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare din data de 30.07.2021 

D-na președinte de ședință:supunem, la vot procesul verbal de la sedinta  extraordinară din data de 

30.07.2021 .Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supunem la vot  procesul verbal.Cine este pentru?Se 

aproba procesul verbal cu 11 voturi ,,pentru ,,Abțineri?-2 voturi abținere(domnul consilier Partac 

Octavian Iosif și Dumea Emilian) 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru 

anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria :Discuții? Avizele? Favorabile.Trecem la discuții. 

Domnul consilier:Pârțac Octavian: Mulțumesc! Vreau să întreb, am văzut că e vorba despre o sumă 

de 30000 de lei care este destinată pentru zilele satului, da? 

Domnul Primar: Da. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Puteți să ne spuneți în mare pe ce vor fi cheltuiți banii? 

Domnul Primar: Pentru muzica de duminică și luni și un joc de artificii duminică seara. Ca de obicei 

cum le făceam. Știu că a fost o pauză destul de lungă. Nu cred că ar fi o mare problemă să zic, să fie o 

zi mai frumoasă, mai elegantă. Deci vor fi două formații probabil în prima zi va cânta o formație, în a 

două zi altă formație. Duminică seara va fi un joc de artificii. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Mulțumesc! 

Doamna președinte de ședință :Busuioc Maria: Atât? 

Domnul Primar: Da. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot. Cine este pentru?13 voturi ,,pentru,, 

Împotrivă? Abțineri?-nu sunt 

Se aprobă proiectul de hpotărâre cu 13 voturii,,pentru,, 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

comunei Tămășeni a imobilului(teren)în suprafața de 500 mp,situat în satul Tămășeni,comuna 

Tămășeni,str.Traian nr.35A,identificat prin nr.Cad/CF:54145 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria:Discuții?Cantaciu Emaneul. Aveți cuvântul. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Având în vedere că proiectul 3 este legat de 

proiectul 4, aș vrea să precizez faptul că, cum a precizat și domnul Marius data trecută este bine ca 

această capelă să fie construită cât mai aproape de centrul satului și vă spun și de ce. O dată, este bine 

ca toate sacramentele să nu fie înlăturate, depărtate, să fie toate laolaltă. 2. Doamne ferește de un mort 

în familie mie nu îmi place să îl duc la marginea satului. Aș vrea să îl am în mijloc, eventual 

cunoscuții care trec se mai uită, fac o rugăciune și pleacă. 3. Este în apropierea unei bălți, pârâu, mai 

mult stă apa. O să fie problemă de miros. 4. Tot vorba de curățenie. Este și un service acolo. Miroase 

și din partea service-ului de ulei și de altele. Atât am avut de zis, dacă domnii consilieri consideră că 

este bine ceea ce am propus sau nu este bine aș vrea să trecem la vot. Asta am avut de zis eu. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Aveți amendamente? 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Nu,propunerea este să nu se facă acolo. Simplu. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Ăsta este un amendament. Votăm? 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: O să se fac un amendament scris și o să vi-l dau. 

Doamna Secretar: Amendamentele se fac în cadrul comisiilor. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Nu l-am considerat amendament de asta zic. Mi-am 

exprimat punctul de vedere. Se poate vota pentru sau nu. Deci nu trebuie amendament. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Ce voiam să spun e că nu prea, noi avem aici un proiect.  

Domnul consilier localCântaciu Emanuel-Petru: De asta am zis că se leagă una de alta. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Dar nu avem un proiect prin care să spunem că se construiește 

o capelă acolo, da? Noi avem un proiect prin care trecem terenul ăsta din proprietate publică în 

proprietate privată și după aceea dăm în folosința gratuită a Parohiei Tămășeni. Dacă Parohia vrea să 

facă acolo capela, nu știu acum cum suntem noi influențați să nu o facă acolo dacă așa au decis ei. 



Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Noi influențăm prin darea în folosință. Ăsta-i 

singurul lucru pe care poți să îl influențezi. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Nu poți tu să condiționezi unde fac ei capela. 

Domnul Primar: Nu. Legal este așa. Atunci când îl dăm cu titlu gratuit să îl folosească biserica trebuie 

să spui și de ce. Este de utilitate publică pentru construirea unei capele. Nu îl poți da bisericii să facă 

acolo nu știu ce. Deci este special pentru acest lucru. Dacă îl face. Dacă nu, e problema lor. Îl dă 

înapoi consiliului local. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Tocmai asta vreau să spun. Dacă parohia a luat decizia că 

acolo vrea să facă nu putem noi să venim noi că „nu o fă acolo” dacă ei acolo vor să o facă. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Am înțeles. Și biserica are și ea un consiliu cum s-a 

zis. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Și dacă ei au luat decizia asta în consiliu? 

Domnul Primar: Încă nu s-a început construcția. Trebuie făcut proiect. Are nevoie de avize, că nu se 

face o capelă fără avize, ori până atunci, dacă, comitetul bisericii sau comunitatea Tămășeni nu 

dorește să facă acolo e clar că se va auzi sau... Deocamdată nu s-a auzit nimic. Eu din câte am înțeles 

de la părintele s-a făcut ședință de comitet și spune că comunitatea este de acord să se facă acolo.  

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Deci supunem la vot dacă doriți. Cine este pentru?11 

voturi,,pentru,, Abțineri?- 2 voturi,,abținere,,(Cantaciu Emanuel si Antoinică Marius) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi,,pentru,, 

Domnul consilier local Iosub Iosif: Nu sunt eu în măsură să decid pentru Tămășeni. 

Domnul Primar: Iosif, până la urmă toți suntem consilieri ai comunei Tămășeni. Puteți lua o decizie 

împreună. 

Domnul consilier Antonică Marius: Atunci dacă spui așa de ce suntem aici? 

Domnul consilier Iosub Iosif: Vreau să spun că tot consiliul parohial hotărăște. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Consider că au avut loc discuții.  

Punctul 4. Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită către  Parohia Romano-

Catolică Tămășeni, a unui imobil (teren), domeniu privat al  Comunei Tămășeni, în suprafață 

de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. 

Cad /CF: 54145, în scopul construirii unei capele mortuare 

Doamna președinte de ședință:Discuții?Antonică Marius Avizele? Favorabile. Aveți cuvântul. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Doar o singură frază. Îmi mențin punctul de vedere pe care 

l-am subliniat poate nu într-o manieră tocmai potrivită data trecută. Susțin că locul nu este atât de 

potrivit spre a fi construită capela acolo. Ar putea fi construită mai aproape de biserică, de o mărime 

mică și ulterior liturghiile de înmormântare să fie celebrate în biserica mare. Ăsta este motivul concis 

într-o singură frază ca să nu spuneți că mă lungesc. Deci locul de acolo este în afara satului. Ar putea 

fi capela construită mai aproape de biserică, de o mărime mică și liturghia de înmormântare să fie 

celebrată în biserica mare. Cum o să considerați dumneavoastră. Ducem totul la marginea satului... 

Sunt răposații noștri dar na... 

Domnul Primar: Eu zic că totuși, până la urmă este timp, puteți să faceți un sondaj în comuna 

Tămășeni sau să supuneți la vot cumva, nu știu cum, ca să fiți toți mulțumiți. Adică să nu fie 10 

pentru și 100 împotrivă. Că până la urmă noi dăm locația dar, dacă comunitatea spune că nu, nu e 

nicio problemă. Nu se face acolo. Nu sunt împotrivă. Doar atât știu că s-a făcut o ședință în comitet, 

feciorii de biserică au întrebat oamenii și spun că mare majoritate doresc acolo sau spun că aproape 

toți. Nu sunt în măsură să spun lucrul ăsta pentru că nu am participat la sondaj dar aveți timp suficient 

până se face proiectul și se mai poate reveni la acest subiect dacă cumva apar probleme și cetățenii 

spun că nu. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Sincer, și eu pe cine am întrebat a fost de acord cu 

capela acolo. Pe cine am întrebat eu. Acum nu am fost la fiecare în parte să… 

Domnul consilier local Antonică Marius: A expus punctul de vedere că se ajunge efectiv ca o altă 

biserică, poate nu de mărime mare, dar noi mai construim prin aprobarea asta să fim clari, noi mai 



construim încă o biserică pentru că se vrea să încapă 100-200 de oameni acolo și e clar, noi dăm undă 

verde să mai construim încă o biserică pe care, sincer, chiar comunitate nu are nevoie. Noi avem 

biserică foarte bună și plasată bine. Să o folosim pe asta care este, nu trebuie să mai construim o 

biserică că un preot, și cu asta am terminat vă rog să nu mă grăbiți, că un preot, când i se va sfârși 

zilele și va merge în fața Domnului, nu va întreba Dumnezeu dacă a construit vreo biserică, vreo 

capelă, vreun altar și așa mai departe. El va întreba pe câți oameni ai ajutat să mă cunoască și să-i 

aduci la mântuire. Asta va întreba. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Bun. Ăsta e un amendament? 

Domnul consilier local Antonică Marius: Am închis. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Aveți un amendament? 

Domnul consilier local Antonică Marius: Nu. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Supunem la vot proiectul numarul 4. Cine este 

pentru?11 voturi,,pentru,,abțineri?2 voturi,,abținere,,(Cantaciu Emanuel și Antonică Marius) 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 11 voturi ,,pentruu,, 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile 

publice la perimetrul  de exploatare Tămășeni-Doljești 

Doamna președinte de ședință:Avizele? Favorabile.Discuții?domnul Cantaciu Emanuel,Parțac 

Octavian,Dumea Cornel și Giurgilă Petru. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Tot la fel, având în vedere că sunt două, proiectul 

unul după altul care țin de același exploatator, vă readuc aminte că la votarea proiectului de buget am 

propus ca pe anumite drumuri publice sau comunale să fie montați cărpușori sau limitatoare ca să nu 

mai circule mașini de tonaj mare. Sunt acestea ale domnului Balașcă, 25 de tone. Specific, drumurile 

comunale nu sunt pentru camioane mari, maxim 7,5 tone. Trec așa, și sunt sigur, toate proiectele care 

s-au făcut, domnule primar dumneavoastră ar trebui să știți, sunt pentru 7,5 tone, toate drumurile 

comunale. În proiecte nu am citit că sunt pentru camioane. Tot ce s-a făcut ca și drum. De aia specific 

că dacă noi dăm aceste drumuri în folosință, am înțeles, în contracte se specifică, dacă se deteriorează 

se repară. O dată nu am văzut de când domnul Balașcă folosește aceste drumuri să intervină. 

Dimpotrivă, sunt pietre pe drum, sunt pericole în urma dânșilor. 2. Este bine că nici Apele Române, 

să înțeleg că... cară piatră din Siret. Apele Române dacă se distrug aceste drumuri, nu vin, domnul 

Balașcă își ia piatra și s-a spălat pe mâini. Cine repară drumurile, dacă nici domnul Balașcă nu 

intervine și nici Apele Române. Noi votăm pentru? Asta e întrebarea mea. 

Domnul Primar: Ok. Ați punctat bine cu mașinile care curge piatră din ele și eu sunt la fel împotrivă 

la acest lucru. Deci total împotrivă. Exploatarea pe care o face acolo e o lucrare a Apelor Române de 

reglare a râului Siret. Are mulți ani și probabil o să mai dureze mulți ani până termină. Ce e în partea 

cealaltă de la Luțca, acolo Pânceștiul a câștigat.... nu a câștigat; Apele Române le-au dat să exploateze 

2000 de metri cubi pentru drumurile afectate în urma ploilor torențiale care au fost în ultimul timp și 

locație le-a dat Tămășeni-Luțca. Practic nu trece pe teritoriul Tămășeniului; doar pe marginea râului 

Siret este acel drum cale de acces care pe acolo va trece, a plecat prin Luțca, Sagna și se duce la 

Pâncești. Nu are ce căuta în Tămășeni. 

Domnul consilier Cântaciu Emanuel-Petru: Unde este drumul? 

Domnul Primar: Deci exact la intrare în Luțca cum treci digul pe partea stângă este Sagna, nu este 

Tămășeni. Tămășeni este dincoace de canal doar pe drumul de pe marginea Siretului. Nu are ce căuta 

cu mașinile cu balast în Tămășeni. El merge direct la Pâncești, nu are ce căuta pe aici. Și aveți puterea 

pentru că sunteți consilieri locali, dacă îl vedeți să îl opriți și să luați măsuri sau să ne aduceți la 

cunoștință și să luăm măsuri. 2. Despre ce spuneați dumneavoastră cu tonajul cu mașinile pe străzile 

comunale aș spune că dacă am face acest proiect să îl votăm ca nicio mașină mai mare de 7 tone să nu 

meargă pe drumurile publice înseamnă că nimeni nu va mai face casă în comuna Tămășeni. Așa cum 

și dumneavoastră ați făcut și toți trebuie să acceptăm, să meargă încet, cu o viteză foarte mică dar nu 

că să nu intre. 



Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Nu am zis că să nu intre dar uneori se exagerează, 

având în vedere că îl dăm în folosință, se exagerează. 

Domnul Primar: Corect, foarte corect. Și să se ia măsuri, și putem lua măsuri împreună atât 

dumneavoastră consiliul local cât și eu, să meargă cu viteză legală și să nu umble mașinile să curgă 

balastrul, atât. Ăsta de aici de la Tămășeni unde exploatează, aici e clar că traversează și câteva 

drumuri. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Mie asta mi-e frică, că am pățit-o. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Punctul meu de vedere e apropiat de cel al domnului Cântaciu 

că trebuie un pic mai mare strictețe. Sunt de acord, nu poate face exploatarea asta fără să transporte 

piatra de acolo. Cu mașină de 7 tone nu ai cum. Dar să fie un pic mai atenți. Strada stejarului e 

distrusă, nu neapărat de mașina în cauză, sunt cifele astea de beton care trec cu cantități foarte mari; 

într-adevăr e distrus, cel puțin intersecțiile toate sunt denivelate. Putem găsi un compromis până la 

urmă, nu știu cum. 

Domnul Primar: Viteză foarte mică și nu se întâmplă nimic. Dacă ar merge cu o viteză normală, dar 

când îl vezi că ia curba sau intră într-o intersecție și ia viraj cu camionul ăla de 60 de tone ia asfaltul 

după roți 

Domnul consilier local Antonică Marius: Dacă terenul este moale de la ploi, nu exploatezi în perioada 

aia! 

Domnul Primar: Exact. Că scoți mizerie pe drum și e urât. 

Domnul consilier Dumea Cornel: Suntem cu toții de acord dar cum facem să și găsim niște măsuri ca 

să putem urmări. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Domnul Pârțac? 

Domnul consilier Pârțac Octavian: S-a răspuns la mai multe întrebări pe care voiam să le formulez, 

doar atât voiam să mai știu. Kilometrul 6+200 așa cum apare în proiect este drum undeva? 

Domnul Primar: De exploatare? 

Domnul consilier  local Pârțac Octavian: acolo spune că  are acces la exploatarea Doljești Tămășeni, 

drumul din dreptul kilometrului 6+200. 

Domnul primar Primar: Este acel drum de după dig de la Iosif de acolo care traversează digul și trece 

pe partea cealaltă e de la kilometrul 6+200, așa sunt pe coordonate dar nu știu exact. Ăla e. Alt drum 

nu există. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Acolo stau unchiul și mătușa mea și au reclamat în trecut 

faptul că este intens circulat, se circulă cu greutăți mai mare decât ce li se dă voie plus că nu respectă 

orarul de transport. Se trezesc la 6 dimineața sau la 8 seara că îi deranjează cu transportul. Domnii 

spun că nu au nimic împotrivă cu domnul Balașcă să exploateze respectiva balastieră doar că ar fi 

recunoscători dacă ar avea mai multă înțelegere și cu cei care locuiesc acolo. 

Domnul Primar: E bine. Eu din câte știu Iosif tot timpul a vorbit cu Alex și cu Balașcă, au mai fost 

probabil conflicte între ei, dreptate tot din partea lui Iosif, nu o să îi dau eu lui Balașcă dreptate. Ați 

văzut că am făcut și acel micut covor asfaltic ca să nu îi mai dârdâie casa iar oral puteți să faceți acum 

un amendament . 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Este făcut. 

Domnul Primar: Să îl respecte. Dacă nu îl respectă putem să îi ridicăm dreptul de a circula pe acest 

drum. Fără nicio problemă. Faceți ședință, veniți să facem un amendament ...........Să respecte 

programul.Daca nu il respecta putem sa ii ridicam dreptul de a traversa drumul.Vreau sa am liniste.... 

E clar. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Mulțumesc! 

Domnul consilier local Giurgilă Petru : Asta voiam să spun și eu. Atenție la încărcătură că nu 

angajăm noi oameni să măture în urma lor. 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Plus că e vorba de investițiile care s-au făcut. 

Domnul Primar: E vorba de investiții. Astăzi a venit o mașină prin Tămășeni și la curbă acolo a căzut 

pietriș. L-am trimis pe ....... Fane, ai trimis oameni acolo la măturat pe stradă? 



Domnul Viceprimar: Da. 

Domnul Primar: Bun. Am zis să căutăm pe cineva să ne dea o informație, de unde e mașina, ce e cu 

mașina. L-am sunat pe Balașcă . Cineva mi-a dat o informație că ar fi de la Gherăești. Nu știu dacă da 

sau dacă nu dar dacă între noi nu ne ajutăm și să dăm o informație și să nu spunem că „Da nu spun că 

e ăla că știi, de ce să mă fac dușman cu el?” atunci o să mergem așa prin... Împreună luăm o decizie, 

este un drum comun, la toți și să îl păstrăm curat, frumos. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Camere nu sunt? 

Domnul Viceprimar: Dar dacă nu știi ora exactă, stai toată ziua să vezi care camion a trecut.  

Domnul Primar: Ba da, se poate vedea pe camere dar nu știi dacă e mașina aia sau nu. Ne uităm. Știu 

exact ora și ne uităm. Că ala e păcat, noi muncim și trece unul cu 60 sau 70 la oră, sare pietrele alea în 

geam îți sparge geamul la mașină sau doamne ferește. De ce? 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Deci sunt amendamente la acest proiect? 

Domnul consilier Cantaciu Emanuel :amendamente nu sunt ,dar să se respecte ce e scris acolo. 

Doamna președinte de ședință:Supunem la vot. Cine este pentru?13 voturi,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi,,pentru,,.  

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind  privind stabilirea condiţiilor de acces pe drumurile 

publice la perimetrul Luțca-Tămășeni 

Domnul primar:balastul acesta pleacă la Pâncești. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Deci nu este nicio posibilitate să care o mașină de piatră la 

Tămășeni de acolo? 

Domnul Primar: Nu are voie. 

Domnul Viceprimar: Nu are voie. 

Domnul Primar: Nu are voie. Are de exploatat 2000 metri cubi, trebuie să îi ducă acolo. 

Domnul Viceprimar: Direct la Pâncești. 

Domnul Primar: Nu are ce căuta cu ea aici. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Avizele? Favorabile.Discuții s-au făcut deja. Mai are 

cineva de spus ceva?Supunem la vot. Cine este pentru? 13 voturi,,pentru,, 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu 13 voturi,,pentru,,. 

Domnul Primar: Înainte de a încheia am și eu să vă... să vedem dacă suntem de acord cu ceva. 

Platforma de dans din parcul Tămășeni cam în fiecare an o reparăm ba cu un pic de ciment, ba să 

punem încă un strat încă un strat și tot se deteriorează și pocnește de la îngheț de la apa care se 

infiltrează. Eu aș propune dacă sunteți de acord ca la rectificare să punem o sumă de bani din care să 

facem reparația pentru un covoraș de 4 cm de asfalt care zic eu 20-30 de ani nu mai ai treabă cu el. 

Dacă sunteți de acord o să facem lucrul ăsta îl supunem la vot și la rectificare să punem o sumă de 

bani. 

Domnul consilier local Cantaciu Eamnuel : Asfalt doriți? 

Domnul Primar: Da. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Se poate pune asfalt, evident că trebuie reparat, e și urât dar 

să fie gândit de așa fel încât apa să nu stea pe el și să fie scurgeri laterale cumva dirijată apa care ar 

putea să se adune. Făcut, cum are veni, cu responsabilitate. 

Domnul consilier local Pârțac Octavian. E vorba de platformă, nu pe scenă...... 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Asfaltul nu e ok și vă spun și de ce. Intră tocurile 

când se încălzește. Dar mai ales dacă vrei să ții o liturghie e negru, soare, deja te-ai încins, te-ai făcut.. 

Eu zic că e mai bine cu pavele. 

Domnul Primar: Domnule inginer, dacă este să se facă o dată ziua slujbă înainte de festivitatea asta 

putem da cu apă. 

Domnul consilier local Cântaciu Emanuel-Petru: Facem mai rău. 

Domnul consilier local Dancă Ștefan : Dacă este asfalt și e negru se poate vopsi. 

Domnul Primar: Atunci după ce îl facem putem să aduce niște copii care pot să picteze niște forme 

frumoase. 



Domnul consilier loocal Cântaciu Emanuel-Petru: Eh, așa mai merge. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Să nu stea apa pe el! 

Domnul Primar: Eu zic să supunem la vot dacă sunteți de acord, dacă vreți să facem de hram dar la 

rectificare să putem sa facem plata. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Cine este pentru? 13 voturi,,pentru,, 

Domnul consilier local Pârțac Octavian: Dacă tot am prelungit puțin, rețin atenția 30 de secunde. Au 

fost deja discuții pe grupul satului cu pista de biciclete și trotuarele și toate astea. Cred că ar trebui să 

intervină primăria, consiliul local, cineva, o autoritate și să luăm o măsură cu mașinile care sunt 

parcate pe toată banda destinată pentru pietoni și pentru biciclete. E normal ca oamenii să ocupe 

parcarea în fața porții dar să lase loc și pentru ceilalți. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, știu că am 

vorbit cu domnul primar dar încă nu s-a făcut nimic în sensul ăsta și vreau să știți dacă aveți ceva, un 

plan pentru perioada următoare. 

Domnul primar Primar: La începutul anului, deci după ce s-a topit zăpada și ne-a dat drumul liber să 

circulăm dumneavoastră cu domnul vice am chemat de două ori poliția de la Tămășeni la mine la 

birou și le-am zis așa „Ori de câte ori sunteți de servici și vedeți o mașină care este parcată ilegal pe 

trotuar, acest trotuar este format din două benzi; o bandă dacă o ocupi că pui o mașină jumătate pe 

drumul județean, are cetățeanul pe unde să circule. Poate eventual să treacă și o bicicletă și un 

cetățean sau copii pe acolo. Dar când blochează ambele sensuri de mers, sau ambele piste, am spus: 

lasă o hârtie în geam scrisă avertisment și îl scrii și pe caiet ziua ora când i-ai dat avertismentul. O 

doua oară îi dai amendă. Nu au luat nicio măsură și nici nu vor. Nu vreau să vorbesc urât despre dar 

nu au luat și nu vor să ia măsuri. Este treaba poliției, nu a primăriei și nici a consiliului local. Este de 

datoria poliției să ia aceste măsuri. Sunt amenzi care ar trebui să... ia o  măsură. E clar pentru că eu 

am întâlnit foarte multe mașini și am trecut pe drum și am sunat și am zis, domnul, unde sunteți? 

Doamna, unde sunteți? Păi uite sunt 7 mașini care blochează trotuarul. Eh, o să mergem! Nu au trecut 

nici astăzi. Nu vor. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Și ce ai mai făcut de atunci? 

Domnul Primar: Păi nu știu, probabil o să facem o adresă mai departe dacă nu vor lua măsuri. Le-am 

spus de mai multe ori dar cu avertisment, nu amendă deodată. Dau avertisment, fii un pic cu bun simț, 

adică nu mergi cu bicicleta pe trotuarul lor dar cetățenii... era o dată când ieșeau copiii de la școală și 

vreo 4-5 mașini erau parcate și invers. Dacă trece o mașină cu viteză și dă peste acei copii? Am 

martori și este și înregistrare că le-am spus să ia măsuri și nu vor. Toți se scuză că „nu avem cum, 

avem foarte multă treabă, suntem puțini și nu avem cum să luăm măsuri”. Ar avea cum să ia măsuri 

dar nu vor. Sunt împotriva lor pentru că nu iau măsuri. O dată nu găsești un cetățean. Vin cetățenii la 

mine și spun „vreau și eu o ștampilă de la poliție, nu este polițistul”, dom-le da ce faci? „aa, eu sunt 

plecat, da eu stau la dispoziția cetățenilor?” păi pentru ce iei banul? Pentru ce sunteți aici 4 polițiști? 

Unul e în concediu, unul e liber, unul nu are timp, are probleme. Vin doar să ia măsuri în această 

comună din partea unor anumite persoane, pentru alții nu. Dar nu își fac datoria. Și o să am o discuție 

și la nivel central pe tema asta. 

Domnul consilier local Dumea Emilian: Dacă facem niște pliante cu scop informativ la primărie și le 

distribuim. 

Domnul Primar: Poți să faci ce vrei, să pui și pe gard de-al naibii fac. Nu. Poliția să își facă datoria. 

Atât cei care sunt de aici din comună sau care sunt la secția Săbăoani cât și cei care vin din oraș au 

dreptul pentru că este un drum județean. Pot să ia măsuri. Și să nu conteze că e X și lui ăsta nu îi pun 

amendă. Nu. Pui la toată lumea. Faci exemplu și cu ăla.Si cu mine,dacă am parcat greșit mă 

amendezi! 

Domnul consilier local Iosub Iosif: Facem poliția locală atunci. 

Domnul Primar: Ca să facem poliția locală, nu e rea! O putem propune pentru anul viitor dar nici o 

avem cred că pe organigramă. Este pe organigramă, doamna secretar? Nu este. Noi vom consuma 

cred că în jur de 4 miliarde pe an pentru ei. Îs mulți și nu știu dacă... Cum spuneți. Voi hotărâți. Mie 

mi-ar plăcea să avem poliția locală dar sunt mulți bani. 



Domnul consilier președinte de ședință Busuioc Maria : Să informăm mai bine pe cetățeni ca să nu 

mai facă lucrul ăsta. Cum am putea să facem? 

Domnul Primar: Am informat și prin mass-media, și prin biserică și peste tot să respecte și sistemul 

ăsta de salubrizare. Dacă tu plătești 2 lei și și se ia gunoiul de la poartă de ce te duci domnule după 

dig? De ce te duci și îl duci pe marginea canalului pentru că eu ți-l iau de acasă? De ce mai plătești? 

Ține un pic de conștiință, de caracter și de bun simț. 

Domnul consilier local Iosub Iosif: S-au băgat atâția bani în trotuare ca să ce? Ca să facem poză? 

Domnul Primar: Păi nu sunt împotrivă pentru ca un șofer să parcheze mașina……….. 

Doamna consilier local Dorcu Ancuta-Iolanda: Dacă tot ați adus vorba de gunoi, de la 3 saci s-a 

micșorat la 1. De ce? 

Domnul primar Primar: La care? 

Doamna consilier local Domnul Dorcu Acuța-Iolanda: La... galben. 

Domnul Viceprimar: Peste tot se dă un singur sac. 

Doamna consilier local Dorcu Ancuța- Iolanda: Păi de ce? Eu nu înțeleg. De ce s-a micșorat? Și așa 

vine la două săptămâni. Și așa scot 10 saci și nu pun nimic altceva, îmi mai dă și un sac. Ce doamne 

iartă-mă să fac? Mă duc și îmi fac abonament la gunoi, să îmi dea saci. Măcar 2-3. Nu spune nimeni, 

mai pui și în alți saci, negri. 

Domnul consilier local Antonică Marius: Dar, faceți-mă să înțeleg. Dacă ia doi saci, lasă doi saci în 

schimb? 

Doamna consilier local Dorcu Ancuța-Iolanda: Nu, nu îți mai lasă 2, îți lasă unul singur. 

Domnul Primar: Adică dacă am face lucrul ăsta am dubla, pentru că sunt mulți care zic „da ce, lu ăla 

îi dai 2 și mie de ce îmi dai 1? El scoate doar un sac sau poate niciunul. Poate că dintre noi scoatem 

mai mulți. Este foarte bine să scoatem reciclabil pentru că pe reciclabil ne și mai avantajează un pic. 

E nașpa când scoți menajer mult și sunt mulți care pune o cutie, o haină, papuci și ne încarcă la bani 

pentru că noi plătim 2 lei și vedeți ce facturi vin de la rossal?! 

Domnul consilier local Dumea Cornel: Cei care împart saci ar putea să vadă măi, cât saci are în coș 

omul ăsta? Are doi. Las 2 in loc. Am pățit și eu. 

Domnul Primar: Doamna Ancuța, rămâne pentru ședința următoare, vorbim, vedem ce e în 

regulament și dacă e vom face o hotărâre de consiliu în ședința următoare în care să aprobați acolo 

unde sunt 7 saci dăm 7, unde este 1, sac 1 sac pentru că costurile se măresc și atunci trebuie să avem 

și justificare cum cheltuim banul. 

Domnul Viceprimar: Dacă săptămâna asta scoate 10 saci că a avut cumătrie, săptămâna următoare nu 

mai are cumătrie, scoate un singur sac. 

Doamna președinte de ședință Busuioc Maria: Dacă mai sunt discuții, dacă nu, declar ședința 

încheiată. 
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